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Inleiding 
 
Van dhr Rob Brekel heb ik toestemming om zijn open brief verder te 
verspreiden, met daarbij de door mij gemaakte bronvermeldingen en 
soms een toelichting. Vanwege het grote belang om elkaar op de hoogte 
te houden van de bewustwording die gaande is, waardoor een grote 
omkeer in de samenleving zal ontstaan, hebben wij deze brochure 
samengesteld.  

 

http://eerlijkerechtspraak.blogspot.nl/ 

Het politieke spel moet stoppen, we zijn er klaar mee en gaan stoppen 
met onze ondergang zelf te financieren. 

De Duistere sekte in politiek Den Haag moet zijn biezen pakken. 

Alle negende cirkel activiteiten van de beroepsmisdadigers zullen 
onder de loep moeten.   

Geef SVP Alexander Pechtold en Mark Rutte een einde levensverhaal 
pilletje. 

Een kleinen stap voor hun maar een grote voor de Nederlandse 
slachtoffer bevolking van hun destructieve fascistische praktijken. 

Graag had ik van alle Mail ontvangers een reactie. 

Heb het lef en nodig me uit om zaken helder te krijgen. 

De Misdaad Solar Radiation Management ( Albedo Management ) 
waarbij de Wolmanzouten van de Nep Oranje dagelijks over ons 
uitgespoten worden en ons ziek maken. 

Stel de schoften in de politiek verantwoordelijk en laat ze berechten 
door een Volkstribunaal. 
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Vriendelijke groet  Rob Brekel 

Eerlijke-Rechtspraak?   donderdag 25 mei 2017 

Het uur van de waarheid.  

 

 

 

Hebben wij nog een politiek nodig? 

Wordt het niet eens tijd dat we ons deze vraag gaan stellen. 

Het geboefte in Den Haag verraad ons keer op keer, hun persoonlijke 
belang en ijdelheid vinden ze belangrijker als dat te doen waarvoor ze 
aangenomen zijn. 

Sterker nog ze doen 180° het tegenover gestelde en voegen ons veel 
schade toe. Heb goed het besef, dat wij de 99% zijn, de dag dat jullie 
gelyncht worden zal onze Bevrijdingsdag zijn, we zijn er niet ver meer 
van verwijdert. Waarom jullie een collectieve doodswens hebben is me 
een raadsel, want de rekening zal gepresenteerd worden. Alle leugens, 
list en bedrog gaat jullie opbreken, waarbij jullie geen 
onschendbaarheid genieten enkel om genade van de door jullie 
gekwelde bevolking te smeken. Maak jullie geen illusie dat jullie aan de 
straf en volkswoede ontsnappen kunnen, jullie gaan oogsten wat jullie 
gezaaid hebben.    Lach deze waarschuwing gerust weg, jullie gaan 
ervaringsdeskundigen worden. De groep die zich van jullie afkeert 
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groeit met de dag, mensen willen gerechtigheid voor jullie wandaden 
en directe misdaden die jullie op je geweten hebben, 

 

Beste Politici van Nederland. 

Ik roep u op om nieuwe verkiezingen te houden, om op die wijze de 
grondwet in eren te herstellen. 

Onderstaande linken hebben betrekking op de EED op BELOFTE. 

Nu blijkt dat jullie BELOFTE en EED totaal niets waard blijken te zijn, 
zullen eerlijke mensen het van jullie moeten overnemen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-
overheidsinstanties/inhoud/integriteit-overheid 

http://www.mr-online.nl/zo-waarlijk-helpe-mij-god-almachtig/ 

http://www.debloggendeadvocaat.nl/2016/08/05/hoe-wordt-
advocaat-beedigd/ 

http://www.edwardbruheim.nl/nl/blog/2009/10/12/de_benoeming_v
an_een_rechter.htm 

http://njb.nl/blog/import/benoeming-in-de-hoge-raad.9246.lynkx 

De angst is jullie om het hart geslagen, wat de rede is om de 
referendumwet weer in te trekken. Daarom eisen we nieuwe 
verkiezingen, om af te rekenen met jullie leugens.   Deze nieuwe 
verkiezingen moeten jullie zien als een BINDEND REFERENDUM. Alle 
bestaande politieke partijen zijn onderdeel van een misdaad syndicaat 
tegen eigen bevolking.  Jullie hele kapstok aan regelgeving is opgetuigd 
aan een koning die geen koning is. Wetten die niet meer rechtsgeldig 
zijn worden onterecht gebruikt om jullie kwaadaardige agenda ten 
uitvoer te brengen. 
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Op het moment dat de grondwet en koninkrijk zijn vervallen per 13 
mei 1940, hebben jullie de Nederlandse bevolking keihard bedrogen, 
bestolen, leeg geplunderd, massaal vergiftigd met het afval van de 
fabrieken van de niet legale koning. ( Wolman zouten ) 

Ik roep iedere Ambtenaar, Politie, Militair, Rechter, Advocaat op om 
indien zijn EED of BELOFTE serieus bedoelt was, en met geweten uit te 
voeren, stop acuut met de destructie van Nederland en meld u 
massaal ziek met als rede, gewetensbezwaar over het crimineel gedrag 
van de overheid.  

Beste Ambtenaar, Politie, Militair, Rechter, Advocaat heb het besef dat 
u deel hebt genomen aan een criminele organisatie volgens de artikel 
140 Sr, http://www.wetboek-
online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/artikel%20140.html      

Doe aangifte volgends artikel 162 Sv tegen hen die opzettelijk zich 
schuldig blijven maken aan list en bedrog uit naam van een niet 
bestaande koning en grondwet. http://www.wetboek-
online.nl/wet/Sv/162.html 

 

Geachte heer J.M. Melsen, zich voordoende als zijnde Belasting 
Inspecteur. 

Met groot vermaak heb ik kennis genomen van uw brief kenmerk 
FHR10.0XXXXXX 

In de eerste regel naar de aanheft gaat u reeds de fout in. 

A. De aangifte is reeds gedaan, dus even uw huiswerk goed doen svp. 

B. Uw stelt dat ik ( U moet over het jaar 2015 aangifte doen.) ik moet 
niets, en al helemaal niet de belastingdienst die zelf een bedrijf is, u 
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bedrijf is een van de 239 belasting bedrijven van Nederland, geloofd u 
het niet kijk zelf even bij de KVK. 

C. Uit onnozelheid gaat u dreigen met een BOETE, als ik niet 
gereageerd heb voor 8 Juni 2017. Ik kijk reikhalzen uit naar een 
onterechte boete, en zal deze betalen met Kk van CMN als u met uw 
onnozelheid mij een boete onder wil jubelen. 

D. Ik heb met Uw organisatie geen overeenkomsten, en wens al mijn 
onterecht betaalde belastingen terug van de afgelopen 48 jaar. 

E. Dan hier mijn reactie: 

Geachte heer J.M. Melsen, voor u naam staat Drs.  waarvan ik mag 
aannemen dat u een bepaalde intelligentie-graad heeft behaald in uw 
opvoeding en onderwijs. Mag ik als eerste u feliciteren met de 
aanstaande bevrijding van onnodig destructief werk voor de mensheid. 
Ja u leest het goed, u werk wordt overbodig dit jaar nog.  Ik begrijp wel 
wat u drijfveer is, net als de rest van de wereldbevolking bent u 
gevangen in een ziek systeem, alleen u bezet een positie waar u mee 
verweven bent en zodoende lid bent van een criminele organisatie. U 
heeft geen enkele wettige grond mij deze brief te sturen, laat staan mij 
te verplichten tegen mijn wil om u van onnozele info te voorzien. 

Ik ben me terdege bewust van dat ik nu een brief kan verwachten ( UIT 
NAAM DER KONING ) 

Op dat moment gaat u weer de fout in, want we hebben geen koning, 
wel een drugsbaron Willem Alexander van Amsberg.  Met deze 
uitlating zou u aangifte tegen mij kunnen gaan doen als zijn de artikel 
111 majesteit schennis, ware het niet dat we geen majesteit hebben. Ik 
heb er alle begrip voor dat u nu lichtgeraakt bent en begint te denken 
wat zegt deze meneer nu allemaal. 
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Beste Drs, een gemiddelde Nederlander die zelf kan denken komt tot 
de volgende conclusie gebaseerd op historische feiten. De toch al geen 
Koninklijke familie is op 13 Mei 1940 als eerste deserteur het land 
ontvlucht met de complete regering en het meenemen van al het 
goud. 

Volgens de toen geldende grondwet artikel 21 zou het koningschap 
vervallen als de regering en koningin het land zou ontvluchten omdat 
de grondwet dit zo stelde. Na de oorlog zijn de Koninklijke oplichters 
gewoon terug gekomen als zouden ze het verzet hebben geleid vanuit 
ballingschap. De toenmalige politiek en de Koninklijke wanende familie 
hebben de Nederlandse bevolking verraden en opgelicht, het eerste na 
oorlogskabinet aangewezen, dus niet democratisch gekozen. mDat 
betekend dat alle vervolg kabinetten nog steeds een voortvloeisel zijn 
van het Hitler kabinet, dus onwettig. Alle wetten en verdragen die 
mede ondertekend zijn door een niet legale staat der Nederlanden na 
13 Mei 1940 zijn dus ongeldig, ook de ongekozen fascistische EU. 

Nu weer even Dweil Willy de onnozele in wiens naam u mij poogt een 
oor aan te naaien. Als deze Drugsbaron werkelijk koning zou zijn, gaat 
hij zijn rijk toch niet aan een Nazi regiem de EU cadeau doen? Waar 
komt het drugsverhaal dan vandaan? het door de Deepstate 
Governement  gepleegde oorlog is Afghanistan, om de olie. gas en 
Drugs handel te beschermen en clandestiene operaties mee te 
bekostigen. 
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Het politiek verraad door de ( Kunduz coalitie uit onze politiek ). Ik zou 
u dan ook graag willen aanklagen voor misleiding poging tot 
machtsmisbruik en oplichting. Helaas is dit niet mogelijk op dit 
moment, omdat we geen geldige wetten meer hebben vanaf 13 Mei 
1940. 

Smeerlap Piet Hein Donner heeft al zouden we de wetten geldig 
geweest zijn de rechters van Nederland buitenspel gezet met artikel 60 
en 120, de rechter mag geen wetten toetsen. Dus is de willekeur 
sluipenderwijs toegenomen, zijn rechter onderdeel geworden van een 
criminele organisatie, omdat ze recht spreken uit naam van een niet 
legale koning. 

Alle propaganda ten spijt, deze kluns Willy de overbodige is geen 
koning. ieder die uit zijn naam spreekt is onderdeel van zijn Bilderberg 
Maffia Organisatie. Beste Meneer Melsen, ik ben vanaf 2012 in de 
bijstand beland omdat reeds elke druppel bloed die jullie konden 
verzilveren met jullie bedrog en verraad is verbruikt. U heeft de 
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beschikking over alle gegevens van alle Nederlanders, dus doe lekker u 
onzinnig tijdverdrijf en zoek het lekker zelf uit. En ja ook u bent 
slachtoffer van de smeerlappen en volksverlakkers uit Den Haag. Als u 
twijfel hebt aan mijn verhaal, bedenk dan waarom we als enige land 
ter wereld geen grondwettelijk hof hebben, dit is totaal overbodig daar 
we geel legale grondwet hebben. 

Ik hoop van harte dat ik u op deze subtiele wijze heb kunnen 
informeren over de smeerlappen namens u werkt en de mensen over 
de kling wenst te jagen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
om u te verzoeken om me nooit meer post toe te sturen en wil u 
feliciteren met u aanstaande ontslag ergens in dit jaar. Mocht u 
denken dat mijn schrijven onfatsoenlijk is, zie mijn reactie naar 
hoofdofficier van het OM Bart Nieuwenhuizen in Den Haag. Hij dacht 
de maat te kunnen nemen met het fatsoen van GEENSTIJL Niet 
beseffend dat hij zelf onderdeel is van een onfatsoenlelijke misdaad 
organisatie. De waarheid heeft de leugen ingehaald, ik ben klaar met 
jullie. 

Het is u plicht om als beëdigd ambtenaar aangifte te doen van een 
misdrijf volgens artikel 162 Sv  http://maxius.nl/wetboek-van-
strafvordering/artikel162  In u geval is het de minister van financiële 
zaken, en al zijn voorgangers, tegen Mark Rutte en al zijn voorgangers, 
tegen WA van Amsberg en zijn vreselijke moeder Beatrix, alle ministers 
van Justitie vanaf 1940 tot nu.  Er gaat een einde komen aan het 
schrikbewind van de huidige politiek en de NEP Oranje familie. Een 
rechtszaak tegen mij zou enorm helpen om het verder onder het 
publiek te krijgen, het kantelen is in volle gang. Geachte Heer Drs J.M. 
Melsen ik ben niet verantwoordelijk voor de intelligentie van de lezer. 
Ik ben niemand zijn eigendom of bezit en zeker geen onderdaan van 
Fascisten.  
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Openbrief aan hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen 

Beste Meneer Nieuwenhuizen. 

Naar aanleiding van u uitspraak over fatsoen en u interpretatie hiervan 
zou ik graag een paar vragen beantwoord willen hebben. Fatsoen is het 
voldoen aan de geldende normen en waarden.  Fatsoen kan worden 
gezien als een groot aantal sociale conventies, die worden bijgebracht 
aan een kind tijdens de opvoeding door de ouders. Een begrip dat lijkt 
op fatsoen is moraal.  De moraal wordt echter veelal gezien als iets 
hoogs, met een hoger doel. Dus normen en waarden lijken de 
hoeksteen van een samenleving te zijn, waarbij verdraagzaamheid een 
richtlijn is voor mensen die in een zelfde omgeving en opvoeding 
blootgesteld zijn geweest. 

Door de Geopolitiek worden normen en waarden juist opzettelijk 
gemengd om de eigen identiteit van mensen te ondermijnen.  

Deze act van agressie van eigen overheid tegen eigen bevolking stuit 
op veel weerstand, en staat haaks op de bijgebrachte normen en 
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waarden die meerdere fatsoen grenzen over en weer overschrijden.                       
Jammer dat u eigen intelligentie zo beperkt is en dit niet ziet, maar wel 
begrijpelijk als ik naar u functie kijk. U weigert zelf na te denken, en 
hult mee met de volksverlakkers in de politiek. U functie verbied het u 
om een eigen mening te hebben, omdat u een onderdeel bent van LIST 
en BEDROG Nederland BV. 

Nederland is het enige land ter wereld zonder grondwettelijk hof, dat 
is voor mij ook heel begrijpelijk, want waar geen wet is, hoeven we 
deze ook niet te laten controleren door een grondwettelijk hof. De 
grondwet waar de Nederlander naar heeft geleefd is op 13 mei 1940 
afgeschaft en het koninkrijk door het vluchten van de toenmalige 
koningin en de regering, artikel 21 van de toen geldende grondwet. Als 
u dan z'n belezen jurist bent zal het voor u een eitje zijn om antwoord 
te geven op een paar vragen. Daar we nu weten dat we geen grondwet 
hebben, en alle verdragen afgesloten zijn namens Nederland vanaf 13 
mei 1940, deze dus niet rechtsgeldig zijn, ook de EU niet. Alle 
verzonnen wetten door de politiek vanaf 13 mei 1940 niet rechtsgeldig 
zijn. De Nederlandse bevolking al die jaren is misleid door de corrupte 
politiek en zich Koning wanende W A van Amsberg. Recht spreken in 
naam van een niet bestaande koning is hoogst onfatsoenlijk te 
noemen, en betekend dat iedere poging van rechters gebaseerd is op 
leugens en geen rechtsgeldigheid heeft. Meneer Nieuwenhuizen, het is 
hoogst onfatsoenlijk om met een vinger te wijzen als u zelf onderdeel 
uit maakt van een criminele organisatie, met als kenmerk het 
samenspannen tegen eigen bevolking. Het is onfatsoenlijk dat u 
bewust de ladder van onfatsoen in u carrière omhoog bent geklommen 
om willekeur en machtsmisbruik uit te dragen in naam van een niet 
bestaande koning. In mijn beleving is dit een grove manier van 
oplichting tegen de Nederlandse bevolking. 

Het is triest te zien dat u referentie kader in strijd is met de 
Nederlandse bevolking, die u uitzonderlijk goed beloond met een riant 
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inkomen opgebracht door deze zelfde bevolking. u enkel een regering 
dient die een heel andere agenda heeft als de bevolking wenst. Om 
dan de bevolking, of zij die wel op willen komen voor de belangen van 
de bevolking als onfatsoenlijk te bestempelen is erg grof en 
onfatsoenlijk. Dit bevestigd mijn vermoeden dat u totaal ongeschikt 
bent voor een functie in overheidsdienst dat op list en bedrog is 
gestoeld vanaf 13 mei 1940. Het zou u sieren als u publiekelijk een 
welgemeend excuus zou aanbieden en u functie zou neerleggen 
binnen u criminele organisatie het OM.Dat zou pas fatsoenlijk zijn 
meneer Nieuwenhuis, dit is Geensti 

Uw uitspraak over fatsoen, verblind door arrogantie, 
zelfgenoegzaamheid en machtsmisbruik maken dat u zich zelf heeft 
gediskwalificeerd, het zijn niet veel mensen die een karakterzelfmoord 
op zulk een knullige wijze voor elkaar krijgen. 

Ik heb bewust u geen meester genoemd, Meester is een titel voor 
iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt. Soms wordt 
iemand die nog bekwamer is, grootmeester genoemd.  

Men treft meesters in vele disciplines, u voldoet niet aan deze 
kwalificaties in mijn beleving.  

Er is wel iets positiefs te melden, u maakt nog kans om te groeien als 
mens, als de schelpen van u ogen verwijderd zijn. Op het moment dat 
u slimmer gaat worden, is er gevaar dat u gek van vreugd gaat worden. 
Het is de overheid en politieke partij agenda die een complot tegen 
eigen bevolking heeft gepleegd en beraamd. Er is dus nog veel werk te 
verzetten als deze nestbevuilers uit hun macht gezet moeten worden. 
Wat gaat het slogan worden van de aanstaande revolutie? STOP het 
ONFATSOEN van de OVERHEID? Wat gaat u bijdrage zijn voor een 
menselijke samenleving? Mocht u besluiten dat mijn brief aanleiding 
zou zijn om u te beschadigen door laster en smaad, moet ik u er op 
wijden dat we geen wetten hebben die dit rechtvaardigen. mIs een 
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beetje dom gegaan om te zien in welke positie u zichzelf heeft 
gebracht. Gefeliciteerd met u brevet van onvermogen. 

Beste beroeps politici en cognitieve dissonantie participanten. 

Ik zou graag even de aandacht willen voor het volgende verhaal. Het is 
ons ( de bevolking ) duidelijk dat jullie niet onze belangen behartigen 
maar een onderdeel zijn van list en bedrog tegen ons.  Hoeveel 
zelfverheerlijking jullie ook denken te doen, het vertrouwen met de 
bevolking is dermate geschonden dat jullie niet meer acceptabel zijn 
om ons te vertegenwoordigen. Rutte III zal niet lang kunnen regeren 
om nog meer schade aan ons bestaan aan te richten. De lang 
verwachte kanteling is nu gaande, hoeveel propaganda jullie ook 
denken te voeren, het werkt niet meer.  Operatie Nesara zal er komen, 
met als gevolg een Global Geld Reset van het geldsysteem, die het 
einde van jullie schuldenslavernij zal inluiden. 

https://nesara.nl/info/ 

http://swissindo.news/  

Jullie zijn mee verantwoordelijk voor het in gevaar brengen van de 
wereldvrede, omdat jullie streven is om het verdienmodel van 
oorlogen verder te kunnen spelen.  Dit is de rede waarom door eigen 
schuld gediskwalificeerd zijn en we ons vertrouwen in jullie opzeggen. 
Wat jullie uit wanhoop ook verzinnen, het zal niet werken, omdat wij 
de massa zullen afhaken bij dit destructieve beleid. 

 Het is stuitend te moeten vaststellen hoe ongekwalificeerd jullie zijn, 
enkel op leugens en bluf ons willen overdonderen met de media 
leugens en staatsoproepen.  Van jullie kant hebben we geen 
verandering te verwachten die ons moet dienen, zoals ooit Marcel van 
Dam tegen Pim Fortuyn zijn, zeggen wij dit nu tegen jullie, ( Wat zijn 
jullie minderwaardige mensen. )  Het marionetten spel vanuit de 
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schaduwregering uit de VS en zijn vazal de EU is overduidelijk 
geworden.  

Hij die betaald bepaald, krijgen wij niet geleverd waarvoor we betalen, 
gaan betalingen stoppen, links of rechtsom zal de clash komen.  Alle 
vormen van belastingen schaffen we zelf spontaan af, mochten dan 
brieven komen in naam der koning, we dit als een belediging opvatten 
omdat deze kluns geen koning is, wel een drugsbaron. ( Kunduz 
Akkoord )  

Voor jullie voorgoed van het politiek toneel verdwijnen eisen we om 
deze veranderingen in te luiden en de Global Geld Reset te accepteren 
als de enige juiste oplossing. Hoe een politiek in de toekomst er uit 
gaat zijn zal nog moeten blijken, wel is duidelijk dat mensen een 
tijdelijke functie zullen krijgen en op ieder moment vervangen moeten 
kunnen worden.  

De oude politiek zal verboden worden wegens inhumane gevolgen 
voor de wereldbevolking.  De religie Neo Liberalisme zal verboden 
moeten worden wegens de eenzijdige belangen die hiermee worden 
gediend.   Het opzettelijk mengen van verschillende opgedrongen 
culturen is een misdaad tegen de mensheid, ook de culturen die ons 
opgedrongen worden zijn jullie slachtoffer.  Het opzettelijk 
discrimineren van eigen bevolking t.o.v. de nieuwkomers heeft veel 
onvrede gebracht en zal een kooppunt gaan bereiken, zoals jullie dit 
ook hebben gewenst.  Maar stel er is overleg en alle groepen keren 
zich tegen jullie, dan volgt er een 13 Mei 1940 op herhaling, alleen met 
dit verschil dat jullie nergens heen kunnen.  

Zet de verandering in werking en ondersteun dit voordat jullie stoppen 
met jullie politieke activiteiten.  
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De rechtsstaat zal ik ere hersteld moeten worden, waarbij partij 
politiek wordt verbannen.  Heb het besef dat het negeren van deze 
oproep de schade voor jullie persoonlijk enkel zal vergroten, waarbij de 
status van onschendbaarheid opgeheven zal worden. Jullie hebben 
geteerd op de Angst die jullie verspreiden via de propaganda kanalen, 
echter dit werkt niet meer, nu zullen jullie angst moeten hebben om 
de gevolgen van jullie opzettelijk wanbeleid.  

 Wat er op dit moment aan het gebeuren is, rond het samenstellen van 
een Nieuw kabinet die aangesteld zijn door de Banken is ronduit 
lachwekkend. Wij de wereldbevolking hebben ons eeuwenlang laten 
manipuleren door een ziek geldsysteem, waarbij wij enkel de verliezers 
waren.  Mork Ratte en de rest van het Nazi Bilderberg tuig lopen op 
hun laatste reserve.  

Wat er aan de hand is op dit moment, dat de bevolking niet meer weet 
hoe ze aan de vraag van deze Psychopaten kan voldoen. Deze 
Vamppieren hebben bijna de laatste druppelbloed uit ons gezogen. 
Mork Ratten vertelde voor de verkiezingen dat zijn klus nog niet klaar 
was, terwijl wij allang klaar zijn met deze zieke geest. Wat nu als Mork 
Ratte geen schade meer kan aanrichten aan Nederland en zijn 
bevolking? Onze bevrijding is aanstaande, nu we weten dat ongedekt 
fiat geld uit het niets gecreëerd wordt heeft het zijn werking verloren.  

 Wat er gaat gebeuren is een nieuw systeem waarbij een Nieuw 
tijdelijk geldstelsel aan de mensheid gegeven zal worden. Dit betekend 
dat valse priesters uit de politiek werkeloos zullen worden, er is 
immers geen massa meer die hun nog geloofd. Deze zielloze politici 
zullen hun karma krijgen dat ze over zichzelf hebben afgeroepen. De 
wereld zal overspoeld worden met Geld, waardoor er geen schaarste 
meer zal zijn. Wij hierdoor uit onze Mind setting komen en de politiek 
of opgedrongen overheden niet meer zullen gehoorzamen.  
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Rechters die nu rechtspreken uit naam van een niet bestaande koning 
maken zich schuldig door hun lidmaatschap van een criminele 
organisatie. Artikel 140 van een eveneens niet geldige wet.  

 Er zal dus het een en ander moeten gaan veranderen, en wel van 
onderop vanuit de bevolking. Alles wat een overheid van ons verlangt 
zullen we kunnen boycotten, deze volksverraders hebben geen macht 
als wij hun niet accepteren.  Dit kan geheel geweldloos, betaal deze 
schoften niets meer en lach ze in hun gezicht uit.  Zo zullen deze 
verzameling Narcisten en volksverlakkers in een onwerkbare situatie 
komen en heel hard op hun gezicht vallen.  

Onbenul Willy de overbodige mag met zijn nieuwe vliegtuig vertrekken 
met de hele corrupte politiek aan boord. Met een beetje geluk storten 
ze neer onderweg naar hun ondergang.  Door een nieuw tijdelijk 
geldsysteem komen we tot besef dat geld geen waarde heeft, enkel 
een leuke decoratie is, van waarde die we hebben afgesproken.  Dan 
staat het ons ook vrij om de Nieuwe tijdelijke munt te aanvaarden, om 
het oude zieke systeem te vervangen. Door de overvloed die dan 
ontstaat wordt geld minder belangrijk en komen wij weer in een 
toestand dat we kunnen gaan leven i.p.v. overleven.   Op dat moment 
gaan we beseffen dat we geen geld nodig hebben om te kunnen leven, 
net als de rest in de natuur.  

Demonstreren heeft totaal geen zin, doen is hier de sleutel tot 
bevrijding.  Doe alles wat de overheid niet wil, betaal voor niets meer, 
geen enkele belasting hoeven we meer te betalen, er is immer 
overvloed.  Er staat een bedrag door Goud gedekt klaar SDR 
920.000.000.000.000.000 dit gaat verdeeld worden over bijna alle 
landen ter wereld. Zou men dit delen door 8.000.000.000 
aardbewoners zou voor iedereen een bedrag ter beschikking staan van 
€ 115.000.000 per persoon. 

Juridical Personality 
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Code: “A1”1957/2014 Art1 Sec1 “A2” Sec 2-8 “A7 and A14 
Subject: General Management Merger Authority Mandate Code: 
337AM6102 
As of 2010 an ACT constituting the twelve portal NKRI Treaty 
Returned in Honor by Control No. 01302014-CO3000 
The Committee of 300 
The World Bank Group 
United Nations 
British Royal Families 
Keraton Surokarto Hadiningrat 
Register: 01-05-1887 
Official Name Indonesia Official Parent of 25 countries Institutions 
Ref: Certification ASBLP 0333902-2010 (Certificate Code 99.98 Board 
Association of International Document Grantee QA/QC Quality 
Assurance Quality Control Held by Single Owner as Original Single 
Inheritance of Assets-Income-Personal Organization-General Landlord 
Owner Authority of Property and Estate with full Global Immunities In 
all locations. 
NATO- SEATO-NON BLOCK Parent Army – Protector of the PEACE) 
Parent 25 of 253 countries Indonesia is PARENT “Protectorate” 
Parent Army Albisraider AC.USD. P.1568-1120 UNION BANK OF 
SWITZERLAND/ALBESRIEDER 
Grant Government Reference: The Certificate Code 99.98 UN APROVAL 
NO. Misa 81704 for 70 years from 17-8-1945 to 17-8-2015 signed by 
representatives of 25 Parent Countries by IR SOEKARNO and Union 
Bank of Switzerland by H GROOB has changed hands in action by order 
of delivery Mandate ID-History of Microfilm 1 “M1” as Certificates 
Identity to Single Inheritance or Single owner and new generating good 
content and Grant Gov’t Team TREAD ID: 1-1TB79N Join Doctrine:  3-
36 MULTINATIONAL EXELLENCE ON EXECUTION 
Official Name Indonesia- ISO 3166/Aloha 2-ID 
Register UPU 01-05-1887 
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Supporting Grant’s for Gov’t Teams Investing Gold’65 
(THREAD ID: 1-1TB79N) 
GRANT, C 542, GRANT, H. 189: DEFENSIE 12, 16, 65, 70, 73, 98, 102, 
116, 131, 133, 146, 156, 159, 175, 178, 179 
MILITAIR GEZAG 102, 121, 130, 155, 166, 167, 173, 193, 200, 22.4, 347, 
349, 350, 352, 353, 354, 413, 569, 732. 535-44 
CTU-Counter Terrorism Unit “CTU 24” 
Comptroller of the currency No. 6673228322832254892-G 
67578622892 
CD-Ownership- BG-57628682 
Art.7 Counterfeiting Party 
Counterfeiting Comptroller of the Currency Vienna Convention 1934 

 

Dit zijn onze nieuwe rechters 
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http://docplayer.net/14744260-Infinite-bank-statements-top-secret-
with-amendments.html 

Dit betekend dat er zulk een overvloed is dat regeringen niet meer 
kunnen onderdrukken en ontmaskerd zijn, dat ze altijd voor de 
Duisteren machten hebben gehandeld. 

Deze injectie van overvloed heeft een gevaarlijke kant, we zouden alle 
kunnen vervallen in een stilstand, door aan te nemen dat we niet meer 
hoeven te zorgen voor elkaar. 

Heb daarom het besef, dat het leven gewoon doorgaat, we geen 
overbodige banen nodig hebben die het leven van velen verzuren, we 
zullen moeten leren omgaan met onze vrijheid. 

Rutte is een onderdeel van de Deep State Governement uit de VS, net 
als bijna alle regeringen op deze wereld. 

Waarom vragen we niet of hij ook chantabel is gemaakt, wat geeft hij 
te verbergen?  

http://www.ellaster.nl/2016/11/17/anne-marie-blijenburgh-
kindermoord-nederlandse-kroon/ 

We zien in Europa dat bijna alle regeringsleiders zelf geen kinderen 
hebben, dat de toekomst van de bevolking hun totaal niet interesseert.  
Landen worden bewust van binnenuit kapotgemaakt door deze 
criminele politici/bankbediende, mensen zonder ziel en morele besef, 
Rutte III zal niet lang aan de macht blijven. 

Hun grootste straf zal het verliezen van macht zijn, weten dat ze nooit 
meer enige invloed kunnen uitoefenen op de massa.   

Dit jaar (2017) zullen we verlost zijn van zulke schimmige figuren. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hgA9j-4dB0 
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https://www.youtube.com/watch?v=-4Lfzvqe7kk 

https://www.youtube.com/watch?v=M7QMMqyEl_I 

https://www.youtube.com/watch?v=AmaspNIsfaM 

Laten wij de politiek een einde levensverhaal pil presenteren. 

  
 

Beste (edelachtbare) Rechters van Nederland. 

Ik schrijf deze brief naar aanleiding van een petitie die meer als 1000 
van u hebben ingediend.   Nu kunnen we allemaal verschillende 
meningen hebben, en ik wil die van u allen graag respecteren, maar 
heb wel een paar vragen die u zeker kunt beantwoorden. Of het door 
verblinding en misplaatste zelfgenoegzaamheid komt, of enkel door 
geen historisch besef van de werkelijkheid, zal de rest van mijn verhaal 
duidelijk moeten maken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1086 Nederlandse rechters hebben een petitie getekend waarin staat 
dat uitspraken van de Amerikaanse president Trump de rechtstaat 
ondermijnen. Dat is bijna de helft van het totale aantal rechters in 
Nederland, 2400. 

De petitie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor de 
Rechtspraak (NVvR) die zijn Amerikaanse collega's wil steunen. Trump 
bespotte de Amerikaanse rechters door ze "zogenaamde rechters te 
noemen". Dat was nadat een rechtbank een streep had gehaald door 
Trumps inreisverbod voor inwoners uit zeven moslimlanden. 

NVvR-voorzitter Rosa Jansen zegt op haar website dat de petitie niet 
tegen de politieke ideeën of opvattingen van Trump is gericht, maar 
tegen uitspraken die het vertrouwen in rechters en daarmee de 
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rechtsstaat beschadigen. Zij realiseert zich dat het initiatief "een 
druppel op een gloeiende plaat" is. De Amerikaanse vereniging van 
rechters is in ieder geval blij met het initiatief. "Ik wil jullie heel 
hartelijk danken voor jullie bezorgdheid", heeft een woordvoerder van 
de vereniging laten weten. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1e Vind ik het vreemd dat u zich met politiek wil gaan bemoeien, dit 
hoort niet bij u functie lijkt mij. 

2e Ik het vermoeden heb dat het verwijt dat u aan het adres van 
TRUMP doet, u zich zelf schuldig maakt aan het zelfde feit. 

3e De Nederlandse rechtspraak op deze wijze weer een onderdeel lijkt 
te zijn van een politieke agenda, dit terwijl Piet Hein Donner met 
Artikel 60 en 120 Grondwet u buitenspel heeft gezet dat u geen wetten 
toetsen mag. 

4e Nederland geen orgaan heeft dat de wetten toetst en bewaakt, wat 
neer komt op een eenzijdige rechtspraak en willekeur van politieke 
kleur van de rechter. 

5e U allen zou recht spreken namens de Koning, U weet wel Willem 
van Amsberg, die deze erfenis opgeëist heeft ook al is bewezen dat hij 
geen erfgenaam is, niet van Oranje, Niet van Oranje Nassau, of nazaat 
van de Romanov familie. 

6e Eind 1939 de toenmalige Koninklijke familie reeds de plannen 
gemaakt heeft om uit Nederland te vluchten, wat op 13 Mei 1940 ook 
werkelijk is gebeurd. 

7e De toen bestaande Grondwet volgens artikel 21 was echter stellig, 
dat  de regeringszetel nimmer buiten het koninkrijk geplaatst kon 
worden, en mocht dit wel gebeuren het koningschap zou vervallen net 
als het koninkrijk. 
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8e Als of het nog niet erg genoeg is, is op 18 Mei 1940 Nederland een 
provincie van Duitsland geworden onder het Nazi regiem. 

9e Het politieke kartel de niet legale koningin weer heeft opgenomen, 
en een nood kabinet heeft aangewezen zonder dat dit democratisch is 
gekozen. 

10e Hier mee is de bevolking weer belogen en bedrogen met een niet 
rechtsgeldige regering en koningshuis. 

11e Dit betekent dat alle vervolg kabinetten niet rechtsgeldig zijn, als 
we uitgaan van een geldige Grondwet van voor 13 mei 1940, en 
Nederland vanaf 5 mei 1945 illegaal bestuurd wordt, als zijnde een 
voortzetting van het Hitler kabinet. Ik besef dat het absurd klinkt, maar 
kan het op dit moment niet anders plaatsen. 

12e Deze constatering toont aan dat alle gemaakte internationale 
afspraken en wetswijzigingen na 13 mei 1940 niet rechtsgeldig zijn, dus 
zullen alle rechtszaken die na 13 mei 1940 in Nederland plaats hebben 
gevonden over gedaan moeten worden lijkt mij. 

13e Het feit dat we op niet geldige wetten en niet legitieme 
volksvertegenwoordigers de EU in gerommeld zijn, bij deze opnieuw 
getoetst zal moeten worden als de wel geldige grondwet van de 
Republiek toegepast gaat worden om de Grondwet weer legaal en 
leidend te maken. 

14e Dit een mooie kans is om de rechtspraak compleet te hervormen, 
en de politiek buiten te sluiten van een transparante rechtspraak op 
basis van een Volkstribunaal, met een jury vanuit de bevolking. Dit om 
het samenspel van het OM en de Rechters voor willekeur en misbruik 
te behoeden. 

15e Het onrecht dat door een niet legitieme Rechtspraak is gepleegd 
uit naam van een niet legaal staatshoofd kan ik dan niet anders 
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classificeren als een misdaad tegen de bevolking op kosten van de 
bevolking, die na 13 Mei 1940 stelselmatig door deze Staats Bilderberg 
misdaadgroep van hun rechten en inspanning is beroofd.  

 

16e Het zou u sieren als uw alles in het werk zou stellen om deze fout 
te gaan herstellen, en volgens het gedachtegoed van Artikel 140 Sr tot 
vervolging over gaat met als tool Artikel 162 Sv, allen van u die te 
goeder trouw gehandeld hebben, en zelf misleid zijn door het negeren 
van de geschiedenis valt niets te verwijten wat in het verleden op valse 
aanname is gebeurd. 

17e Zij onder u die willens en wetens dit onrecht in stand willen 
houden maken zich dan ook schuldig, door het plegen van 
doelbewuste bedrog, misleiding, machtsmisbruik, waardoor de 
rechtspraak geen wettig gezag meer is, en al helemaal geen autoriteit. 

18e De komende verkiezingen derhalve ook niet rechtsgeldig kunnen 
zijn, door het gepleegde onrecht en geschiedvervalsing, ten nadele van 
de gedupeerde bevolking die op subtiele wijze van zijn bestaansrecht is 
beroofd door een niet legaal landsbestuur en 90% van zijn tijd gratis 
voor de overheid werkt om dit onrecht kunstmatig in stand te houden. 

19e Ik verzoek u vriendelijk om de komende verkiezingen te annuleren, 
en per bindend referendum een volksraadpleging te laten houden, 
over hoe de bevolking in de toekomst zijn eigen Landsbestuur en 
Rechtstaat wenst in te vullen. 
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20e Per direct de EC en EU, EP  aangeeft dat de geldigheid van de EU 
lidmaatschap niet rechtsgeldig tot stand gekomen is, en we ons 
beraden hoe een mogelijke gezamenlijk beleid er uit gaat zien na 
bindend referendum. 

21e Ik verzoek u om het volgende in overweging te nemen, via een 
bindend referendum alle pensioenen te nationaliseren 1400 Miljard, 
hiermee de staats schulden af te lossen, een nieuwe eigen munt in te 
voeren, en een gedeelte van dit bedrag aanwenden voor 
werkgelegenheid, innovatie, in eigen land. 

22e De Nieuwe munt eigendom zal zijn van de Nederlandse bevolking, 
en geen invloed mag hebben van private bankiers zoals het honderden 
jaren wel het geval is geweest.  

23e Het zou u sieren als alle doofpotten open en bloot worden gelegd, 
van de misdaden door machtsmisbruik, partij politiek, pedofilie, en 
onderdrukking tegen eigen bevolking. 

24e Mocht u denken dit verzoek naast u neer te kunnen leggen, u 
automatisch als een onderdeel van een criminele organisatie 
aangemerkt zal worden, met de daarbij te verwachte consequentie van 
een opzettelijk deelnamen van een misdaadorganisatie. 

25e Dit is niet enkel een nationaal schandaal wat zich hier voltrekt, 
maar de gehele wereld heeft last van het Links Neo- Liberalisme, en 
huidige kleptocratie, waarvan de bevolking de dupe is geworden. 

26e De wet die nu is ingegaan vanaf 1 maart 2017 dat kinderen tot 16 
jaar vogelvrij zijn om medische experimenten op uit te oefenen, dit Dr 
Mengele beleid mogen we niet toelaten, en bewindslieden gaan 
vervolgen die dit op valse gronden hebben ingevoerd, en hun 
berechten op een aanslag tegen de menselijkheid. 
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27e Media leugens en propaganda in opdracht van het politiek 
misdaadkartel over een aantrekkende economie met minder misdaad 
om te laten zien hoe goed dat Rutte gepresteerd heeft, zijn geen 
eerlijke afspiegeling van de werkelijkheid. De Media hoort weer 
onafhankelijke berichtgeving te doen op basis van eigen onderzoek 
zonder dat dit politiek gekleurd is. 

28e Het verbieden van Wolmanzouten dat een afvalproduct is van 
dochterbedrijf van Shell, wat Arseen en Chroom 6 bevat en door 
banken en pensioenfondsen verhandeld wordt onder de noemer 
duurzaamheid. 

29e Het eisen dat weermanipulatie wereldwijd verboden gaat worden, 
Per direct eigen luchtmacht opdracht geven om het Nederlandse 
luchtruim te beschermen tegen het opzettelijk besproeien van fijn stof 
via Chemtrails, die afkomstig zijn uit de fabrieken van Willem van 
Amsberg. Hierdoor zijn de gletsjers bijna helemaal weg gesmolten, 
waardoor het drinkwater in gevaar komt door het opzettelijk keren van 
de staalstroom om de aarde. 

30e Deze crisis is door de politiek opzettelijk en misleidend gepleegd 
met voorbedachte raden en met uw hulp en eigen handelen tot stand 
gekomen, wat betekent dat alle credit en geloofwaardigheid door de 
gevestigde orde ten opzichte van de bevolking totaal is verspeeld, 
vandaar dat deze vertrouwensbreuk hersteld dient te worden. 

31e  Het afzetten van een niet legale koning en mogelijke drugsbaron 
Willem van Amsberg, naar aanleiding van volgende afbeelding die het 
rechtvaardigen dat het niet legaal besluit van Kunduz akkoord een 
onderzoek moet komen naar de misstanden en mogelijke 
betrokkenheid van Willem van Amsberg bij deze drugs en witwas 
praktijken.  Mijn rechtvaardigheidsgevoel zegt me dat ik dit dan ook 
aan andere landen kenbaar moet maken, en dat er een bezinning moet 
komen om verdere schade door overheden gepleegd moeten worden 
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gestopt, waarbij de EU dan ook niet meer als een geldige instantie kan 
worden aangemerkt, wat zondermeer al niet het geval was. 

De Politiek wil niet praten over het invoeren van de Euro, wat een 
onteigening van 13% is gebleken, maar tevens het geldbedrog uit het 
niets 80 Miljard per maand door de ECB fiatgeld bijgedrukt zomaar uit 
het niets zonder enige tegenwaarde, om de banken te spekken die zich 
schuldig maken aan het Global Casino. mHoe komt een oprecht 
rechtvaardigheidsgevoel in conflict met feiten en waarheden. 

Een comfortabele leugen of ongemakkelijke waarheid. 

 

 

Gaat Recht, Rechtvaardigheid en waarheidsvinding voor een 
aangenomen bijgeloof van gezag en autoriteit.  Wanneer wij de 
waarheid ontdekken, is het noodzakelijk verder te kijken dan veel 
eerder aangenomen overtuigingen en diepgeworteld bijgeloof, om de 
levenslange indoctrinatie te doorgronden. Fatsoensnormen, waarden 
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en geweten van een mens staan lijnrecht op een opgelegd gezag en 
autoriteit van de overheid, die niet de belangen dient van het individu 
de mens. Opgelegd gedachtepatroon vanuit een opvoeding als basis 
van een valse overtuiging is indoctrinatie of te wel het programmeren 
van een vrije geest onderwerpen om vrijwillig zijn vrijheid op te geven 
aan een kwaadwillende overheid, die er enkel naar streeft om zijn 
macht en controle te waarborgen. Niemand wordt slecht geboren, 
maar is een product van zijn opvoeding en omgeving, wanneer je 
fouten ziet van anderen heb je de keuze om deze zelf niet te maken, of 
dit gedragspatroon over te nemen. Iedereen die in staat is om te 
overdenken dat hij of zij volledig voor zijn eigen daden 
verantwoordelijk is, zal ook rekening moeten houden met de gevolgen 
van zijn daden. 

Het geloof in "gezag", inclusief elk geloof in "regering", is irrationeel en 
tegenstrijdig in zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en 
moraliteit en vertegenwoordigt het meest gevaarlijke, destructieve 
bijgeloof dat ooit bestaan heeft. In plaats van een kracht voor orde en 
recht, is het geloof in "gezag" de aartsvijand van het mensdom. 
Bevolking die het niet eens is met de overheid wordt door politie / 
leger  met geweld onderdrukt, onder de noemer het handhaven van 
gezag waarbij Politie / Leger een geweldmonopolie heeft om de 
regering te beschermen tegen het ongenoegen en onvrede van de 
bevolking. 

Ondanks het feit dat "over–heden" altijd claimen te werken ten 
voordele van de burger en het algemeen belang, is de waarheid dat 
"regering" in zijn hele aard, altijd lijnrecht tegenover de belangen van 
de mensheid staat. "Gezag" is niet een nobel idee dat soms fout gaat, 
noch is het een in principe geldig concept waar soms iets aan 
mankeert. Van boven tot onder, van begin tot eind, is het hele concept 
"gezag" in zichzelf antimenselijk en verschrikkelijk destructief.  Een 
voorbeeld hiervan zijn de 500 zelfdodingen als gevolg van een 
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onmenselijke rechtspraak van een ernstig ziek systeem, waarbij 
rechters en het OM hun geweten uitschakelen omdat ze weigeren te 
erkennen dat een opgelegde rechtspersoon geen mens is, maar een 
kunstmatig gecreëerde entiteit.  

Uiteraard vinden de meeste mensen zo’n bewering moeilijk te slikken. 
Is de regering niet een essentieel deel van de menselijke samenleving? 
Is het niet het mechanisme waardoor de samenleving mogelijk wordt 
gemaakt, omdat het imperfecte mensen dwingt om zich ordelijk en 
vreedzaam te gedragen?  Is niet het stellen van algemene regels en 
wetten wat het ons mogelijk maakt om met elkaar overweg te kunnen, 
om op een beschaafde manier geschillen te beslechten, handel te 
drijven en op andere wijze te communiceren op een eerlijke 
geweldloze manier?  Hebben we niet altijd gehoord dat zonder 
"rechtstaat" en algemeen respect voor "gezag", we niet beter zouden 
zijn dan een bende domme, gewelddadige beesten, levend in een staat 
van oneindige conflicten en chaos? Ja, dat is ons verteld en zo zijn wij 
opgevoed en geprogrammeerd.  En Nee, niets daarvan is waar. Maar 
proberen onze geest te ontworstelen van eeuwenoude leugens, 
proberen de waarheid te filteren uit een jungle van diepgewortelde 
onwaarheden, kan buitengewoon moeilijk zijn, om maar niet te 
spreken van oncomfortabel. 

Het is niet realistisch, recht te laten spreken door een systeem dat 
geen recht wenst te spreken, dat enkel aan zelfbescherming wenst te 
doen voor een Neo-Liberaal politiek fascistisch systeem, onder valse 
voorwendselen op basis van een ziek rechtssysteem waar geen legale 
wetgevende Grondwet voor is vanaf 13 mei 1940.  Zo is een overheid 
ontstaan die op leugens en bedrog de bevolking stelselmatig zijn recht 
en stem heeft ontnomen, het laatste aantoonbare voorbeeld is het 
opgebouwde pensioen van de Nederlandse bevolking dat naar een niet 
gekozen ondemocratische EU dictatuur is doorgesluisd, in opdracht 
van een niet gekozen schaduwregering van Neo-Conservatieven uit de 
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VS (Rotschild, Rockefeller, Kissinger, Sorros, Bush, Clinton, Goldman-
Sachs) met de uitvoerende Misdaad organisatie de Bilderberg Maffia 
waar de Nederlandse Elite zwaar oververtegenwoordigd in is. Op 18 
Mei 1940 is niet alleen de toenmalige Grondwet vervallen maar ook 
het Koninkrijk der Nederlanden volgens de toen geldende Grondwet 
art. 21. 

 

Waar is het fout gegaan? 

Om te beginnen bij mijn geboorte, want mijn vader heeft me afgestaan 
aan de Staat der Nederlanden, waardoor ik een burgerlijk 
slavennummer heb gekregen en de Staat een geldbedrag van de 
bankiers heeft ontvangen, omdat ik dit bedrag met rente voor de rest 
van mijn leven aan belastingen zou opbrengen. Dit is verkapte slavernij 
bestaand uit geldbedrog, want geld ontstaat uit het niets. Het 
koningshuis ziet mij als hun bezit en onderdaan, die ze nu meer als 61 
jaar hebben onderdrukt en ruim 45 jaar op een slinkse manier hebben 
bestolen. 

Vanaf 1815 is Willem I onterecht een zelf benoemde Koning, waarbij 
de Bataafse democratische Grondwet door de Oranjes is genegeerd, 
maar nog altijd bestaat. Door de homoseksuele geaardheid van Willem 
II is op basis van chantage een grondwet tot stand gekomen met als 
doel de bevolking te beschermen tegen het koningshuis en de Staat. 
Deze wet is rechtsgeldig tot 13 mei 1940 (art 21 Grondwet). Op die 
datum is het koningshuis naar Engeland gevlucht en werd het 
koningschap opgeheven. Willen III heeft naar het lijkt nooit Emma 
bevrucht, omdat hij syfilis had en hij daardoor onvruchtbaar is 
geworden. Dus is Wilhelmina nooit een rechtmatig erfgenaam geweest 
en was deze lijn voor het eerst onderbroken. 
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Het gerucht gaat dat door incest regerende koningshuis, Wilhelmina en 
Hendrik na diverse miskramen een dochter kregen, die ook ernstige 
afwijkingen zou hebben en in het ziekenhuis werd verwisseld voor een 
ander wel gezond kind Juliana. Dus hier is voor de tweede maal de 
bloedlijn onderbroken en was Beatrix nooit een van Oranje, waardoor 
ook Willem Alexander geen rechtmatige erfgenaam is. Een verplicht 
DNA onderzoek op het lichaam van Friso kan hier uitsluitsel over 
geven. 

Willem Alexander van Amsberg kan niet bij gratie GOD's een koning 
van ons zijn. Waarbij GOD voor Goud, Olie en Drugs lijkt te staan voor 
een gewetenloze familie, die de Nederlandse bevolking vele eeuwen 
lang stelselmatig heeft bedrogen. 

Het feit dat we geen rechtsgeldige Grondwet hebben en er wel vanaf 
1945 een niet gekozen regering is aangewezen, betekent dat alle 
volgende regeringen niet rechtsgelding zijn. 

Zie de verklaring van Alexander Brenninkmeijer op MR-Online, de 
Grondwet is zo dood als een pier, de rechtstaat is door de politiek en 
koningshuis vermoord. Deze constatering betekent dat alle 
rechtszittingen vanaf 1945 tot heden niet legaal geweest zijn, op een 
illegale grondwet zijn gestoeld en overgedaan moeten worden. Alle 
veroordelingen en opgelegde sancties moeten terug betaald gaan 
worden door deze corrupte staat en koningshuis. M De corruptie zaken 
van Bernhard, de pedofiele activiteiten van Joris Demmink, met 
betrokkenheid van het Koningshuis bij kindermisbruik door de 
huisadvocaat Salomonson van de Oranje familie, hoe prins Claus is 
betrapt in een Homo bar samen met Salomonson in de VS ten tijde van 
Lubbers, waardoor Nederland chantabel was en daardoor de 22 
kruisraketten van de VS in Volkel zijn gestationeerd.  

De getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh over de kindermoorden 
in Nederland, de verklaring van Neset Temirci over de moord op een 
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vrouw gepleegd door Willem Alexander waar hij getuigen van was. De 
verklaringen en betrokkenheid van de Nederlandse elite, Ed van Thijn, 
Ed Nijpels, Mark Rutten, Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Geert 
Wilders, Mabel Wisse Smit, Friso, van Amsberg, Soros, en mogelijk nog 
vele anderen zoals Fred Teeuwen, Ivo Opstelten en diverse hoge politie 
functionarissen, die zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt en een 
criminele organisatie vormen volgens art 140 WvS. 

De rol van Demmink in de rituele moord op Marianne Vaatstra, die als 
amusement door Beatrix is besteld bij de Korlaar broers en hier € 
500.000 voor zouden hebben ontvangen  van Beatrix van Amsberg. 

http://www.ellaster.nl/2017/02/08/fbi-insider-voorspelt-arrestaties-
politici-en-hooggeplaatsten-pizzagate/ 

https://maudoortwijn.com/petitions/ 

Vraag! Heeft de echtgenote van Ivo Opstelten via Jeugdzaken kinderen 
geleverd aan deze bende misdadigers? Waardoor de stank uit deze 
doofpot aan het ontsnappen is. Dit alles maakt dat de Regering, 
Koningshuis en Rechtstaat geen wetmatige vertegenwoordiging meer 
zijn van het Nederlandse volk. Alles is moreel, juridisch en financieel 
failliet na ruim 200 jaar plunderen, verkrachten en moorden van de 
eigen bevolking.  

Het indienen van Agenda 21 door Nederland via Hans Aalders PVDA, in 
1992 Rio de Janeiro bij de VN, is hier een mooi voorbeeld van.  Na het 
afronden van de nu lopende onderzoeken zullen de verantwoordelijke 
personen ter verantwoordingen geroepen moeten worden, door een 
nieuw te vormen Rechtspraak in combinatie met een volkstribunaal, 
waarbij Juryleden bepalen of een persoon schuldig is van de ten laste 
gelegde feiten, waarna de rechter de staf maat mag 
bepalen. Nederland is via een Parlementaire Democratie (schijn 
Democratie) naar een totalitaire onrechtmatige EU Dictatuur 
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afgegleden of in dit geval een Pedocratie, waarbij de bevolking is 
gegijzeld door deze criminele Staat met zijn EU, VS, geopolitiek. 

Geachte Rechter, hoe denkt u hier mee om te gaan? Wordt hier voor 
het eerst aan waarheidsvinding gedaan of blijven wij de boel 
bedriegen? Zie ook mijn aangifte tegen de Staat en Regering: productie 
61, waarbij Friso tweedagen naar deze aangifte een grafsteen heeft 
gekregen. Ik denk dat we kunnen stellen dat er een 
vertrouwensprobleem is met de overheid die in alle geniep mede 
onderdeel is geworden van een sluipende criminele organisatie, 
waardoor geen rechtvaardige autoriteit meer te bespeuren valt en 
waar alle menselijkheid totaal uit is verdwenen. 

Aanvullende info, de Matrix 2 van John Baselmans toont aan dat we 
geen legaal landsbestuur hebben. 

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf 

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=9bP-FcOiqLw 

http://adbroere.nl/ad-broere 

http://www.loyalist.nl/koningshuis-vuistdiep-in-de-pedocratie/ 

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/homepage/getuige-noemt-namen-
prins-claus-.html 

http://www.ellaster.nl/2016/04/27/1219/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TZ5_MOmWc2I&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=315PQTwiI-0 

https://www.youtube.com/watch?v=77TU43G_o80 

http://vereniging.vrije-mens.org/berichten/52-anne-marie-van-blijenburgh 

http://capoditutticapi007.blogspot.nl/ 
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http://www.boublog.nl/2016/01/21/vaatstra-complot-moet-snel-terug-in-de-
doofpot/ 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFp
bnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjNhYWE1MzgxMmUzYjBiZjE 

https://sites.google.com/site/bestandenfotos/ 

Is Koning Leopold III de redder van de wereld? 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/politiek-testament-koning-
leopold-iii 

http://www.loyalist.nl/geen-nlp-die-arme-ivo-nog-redden-kan/ 
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/04/29/deetman-voorkwam-enquete-
misbruik-1616436 

http://www.loyalist.nl/het-stormt/ 

http://www.loyalist.nl/6-april-de-examendag-van-de-democratie/ 

https://herstelderepubliek.wordpress.com/ 

https://gerard1945.wordpress.com/ 

http://boinnk.nl/62085/509-miljard-euro-is-er-verdwenen-weg-foetsie-en-
rutte-noch-de-min-van-soc-zaken-weet-van-iets-maar-het-is-wel-u-en-mijn-
geld-uit-de-aow-pot/ 

http://marketupdate.nl/dossiers/pensioenen-dossiers/het-abp-en-de-
verdwenen-miljarden/ 

https://eunmask.wordpress.com/2014/09/10/waarom-de-zorg-onbetaalbaar-
is-geworden-70-miljard-awbz-premie-is-niet-aan-zorg-besteed/ 

http://corrupte-ambtenaren.blogspot.nl/ 

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/tweede-kamer-in-nederland-
compleet-gevuld-met-nazi-s 

http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm  
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De eerste Nederlandse cocaïne fabriek is later Akso nobel geworden, 
zij verwerken het afval van Billiton dochterbedrijf van Shell dat 100% 
aandeel is van de Oranjes tot Wolman zouten en vergiftigen hiermee 
de gehele wereld. 

http://www.1limburg.nl/341-meldingen-van-werkers-met-chroom-6 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 

https://ejbron.wordpress.com/2012/06/17/het-geheime-wellness-
plan-voor-aarde/ 

Om de lezer een nog beter beeld van de realiteit te geven lees hoe 
stelselmatig door de overheid een aanslag op de bevolking wordt 
gepleegd. De opzettelijk veroorzaakte sproei activiteiten van 
Chemtrails (fijn stof) is doodsoorzaak nummer 1 op de wereld. Tel dit 
op bij de uitstoot van de opzettelijk veroorzaakte vulkaanuitbarstingen, 
en het besef van de eigenschappen van water. Water hecht aan alles 
vast, dus een dag mooi weer en men gaat de Chemtrails spuiten. Dan 
kun je er donder op zeggen dat door het verdampen van het water of 
vochtige grond dit water opgevangen en vast gehouden wordt door de 
fijn stof.  Tevens veroorzaakt dit een verstikkende deken zodat op de 
schaduwkant van de aarde de warmte niet weg kan. 

Mensen worden ziek voor deze Chemicaliën en het opzettelijk 
bestralen met hoogfrequente straling van de mobiele netwerken G3 en 
G4. Kanker is een industrie en een verdienmodel voor de farmaceuten. 
Dit maakt dat de overheid, die vroeger ook wetgever was zijn gezag 
heeft verspeeld, en geen grond meer heeft om Autoriteit op de 
bevolking af te dwingen via wetten die niet meer rechtsgelding zijn. 

Geachte rechter nu u als ambtenaar kennisdrager bent geworden van 
deze criminele activiteiten gepleegd door de overheid. Is het u plicht 
om als kennisdrager volgends art 162 Ws. een aangifte te doen bij het 
OM van deze gang van zaken en misdrijven. Zou u weigeren gevolg te 
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geven aan deze eis, dan maakt u zich bewust mede schuldig aan deze 
misdaad, en is dit uit te leggen dat u willens en wetens deel neemt aan 
deze criminele activiteiten. 

In dat geval zal ik bij het OM aangifte moeten doen tegen u op basis 
van artikel 140 Ws deelneming aan een organisatie die tot oogmerk 
heeft het plegen van misdrijven. Door de dan aangetoonde 
partijdigheid zal ik u en de gehele rechtspraak moeten wraken.  

Artikel 162  

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun 
bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij 
niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met 
afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van 
justitie of aan een van zijn hulpofficieren,  

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van 
het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel  

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een 
bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft 
gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt 
geschonken, dan wel  

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt 
gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de 
naleving aan hen is opgedragen.  

2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen 
hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met 
de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van 
hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.  

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing 
op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen 
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van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich 
zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van 
getuigenis zou kunnen verschonen.  

4. Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van 
rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of 
krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen.  

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen 
voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering 
van dit artikel.  

6. De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in 
overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de 
voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.  

7. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het 
ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert 
de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden 
verstreken zijn.  

Hoe kunnen we de schade en het vertrouwen in de politiek en 
rechtstaat herstellen als de bestaande grondwet zo dood is als een 
pier. De rechtspraak zal hervormd moeten worden, dit kan enkel als de 
Grondwet van de vroegere republiek in ere hersteld gaat worden. Dan 
zal ook het volkstribunaal in ere hersteld moeten worden, waarbij een 
aanklager, een jury, een verdediger, en een rechter deze rechtspraak 
op een eerlijke manier gaan toepassen.Ook zal er een conditioneel hof 
moeten komen die de weten gaat toetsen op zijn rechtmatigheid en of 
deze in het belang van de bevolking is, en niet enkel voor de politiek en 
bankiers die nu immuniteit genieten. Iedereen is daarbij 
verantwoordelijk voor zijn daden. Door het decentraliseren op 
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regionaal niveau zal de macht van multinationals afnemen, en de 
bevolking kan via bindend referendum bepalen welk beleid gevoerd 
gaat worden. 

Politici die niet voldoen aan de eisen zijn per direct te ontslaan en 
moeten worden vervangen.  Er zal een einde moeten komen aan de 
schuldenslavernij, die de bankiers tot de machthebbers van de aarde 
hebben gemaakt. 

Een nieuw geldsysteem is mogelijk op basis van waarde creatie in 
plaats van fiat geld. De schade die door de politiek is aangericht uit 
eigen belang en verraad, is te herstellen door een nieuwe volksbank 
waarbij de bevolking een begin kapitaal gestort krijgt met maandelijks 
een basisinkomen. Dit geeft vrijheid en groei, er zijn per direct geen 
werklozen meer, geen afgekeurde mensen, of op andere manier buiten 
gesloten mensen, die nu door de staat stelselmatig kapot gemaakt 
worden. 

"Ik ben een mens van vlees en bloed en erken u en uw toneelstuk niet. 
Nooit heb of ben ik een contract met uw of uw opdrachtgevers 
aangegaan waarmee ik u de bevoegdheid heb gegeven over mij en 
mijn handelen te oordelen. En mocht die indruk zijn ontstaan dan 
herroep ik deze vermeende instemming bij deze kan me voorstellen 
dat deze info erg confronterend op u over zal komen. mDaarom zal ik 
een analyse geven over het waarom dit alles mogelijk is geworden dat 
we in deze situatie terecht gekomen zijn. Alles heeft te maken met 
vertrouwen, we staan ons levenlang onder invloed van onze omgeving, 
daar zijn we mee opgegroeid en heeft ons persoonlijk referentiekader 
gevormd.  We zijn massaal deze leugens gaan geloven waar we aan 
bloot gesteld waren, onze opvoeding is niet anders als een 
programmering gebleken om een gezag te accepteren, en de autoriteit 
van de overheid te erkennen. 



Open Brief aan alle Rechters van Nederland         No.1039 
 

41 
 

De Overheid die zegt namens het parlementaire democratie de 
interesse van de bevolking te vertegenwoordigen, maar een eed heeft 
afgelegd bij de monarchie die eist dat de regering de interesse van de 
vermeende koning dient, dit staat haaks op de belangen van de 
bevolking (de niet bestaande onderdanen maar misleide mensen). 

Het vertrouwen van de bevolking is op grove wijze misbruikt, zelf zo 
erg dat deze zelfde bevolking aan het ontwaken is uit deze slechte 
droom die door de bankiers, politici en rechtspraak met medewerking 
van de media opzettelijke zijn veroorzaakt. Dit geschonden vertrouwen 
door machtsmisbruik, en corruptie heeft er voor gezorgd dat er aan 
deze vorm van overheden geen gezag meer is toe te kennen, dus de 
politiek zijn eigen autoriteit heeft ondermijnt, door het stelselmatig 
liegen en bedriegen tegen eigen bevolking. 

Hoe staat het individu van de rechtspraak tegenover dit 
geconstateerde feit van vertrouwensbreuk? 

Begin van dit jaar sprak ik iemand aan in een winkel, ik dacht dat hij bij 
het personeel hoorde. De beste man in kwestie reageerde verbaast en 
vertelde me, dat als ik de wet zou overtreden ik voor hem zou moeten 
verschijnen, hij was rechter. Ik heb toen een spontane vraag aan hem 
gesteld, of hij dan ook recht sprak!! Het antwoord was zo 
ontwapenend en oprecht, dat ik respect voor deze man heb, zijn 
antwoord was, dat hij zich dat zelf ook wel vaker afvroeg of hij echt 
recht sprak. Ik voelde dat hij innerlijk een conflict had van zijn geweten 
tegen zijn ratio. Zijn geweten is een stuk van zijn persoonlijke bezieling 
en spiritualiteit zoals hij is opgevoed in zijn eigen referentiekader. 

Als nu blijkt dat dit referentiekader anders is als altijd werd 
aangenomen, dan ontstaat er een moment van bezinning en 
heroverweging. Deze transitie voltrekt zich nog voor onze ogen, de 
bevolking is aan het heroverwegen wat een overheid nog voor een 
functie heeft als deze overheid enkel destructief bezig is. 
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(Lees eens het boek van professor dr. ir. Jan Rotmans  
http://www.volkskrant.nl/buitenland/activistische-hoogleraar-jan-
rotmans-transitie-naar-duurzame-economie-gaat-pijn-
doen~a4490462/ 

http://www.janrotmans.nl/ 

En het boek van dr. Maarten Berg “De Slechtheid van de staat”.  

Als wetten niet meer gelden of rechtsgeldig zijn, hoe kan er dan eerlijk 
recht gesproken worden? Dit mag geen willekeur worden die nu is 
ontstaan. De overheid is niet de oplossing van de problemen maar de 
oorzaak van alle door belangen verstrengeling veroorzaakte 
problemen, en heeft hierbij de rechtspraak gegijzeld is mijn beleving. 

Het is natuurlijk even wennen, dat ik u durf te confronteren met mijn 
wereldbeeld, ik zou willen dat we er samen uitkwamen, en samen 
bijdragen dat de rechtspraak hervormd gaat worden naar een eerlijke 
menselijke rechtspraak. 

Vriendelijke groet,  Rob Brekel 

In 2 Kronieken 19 4 Josafat nu woonde in Jeruzalem; en hij toog 
wederom uit door het volk, van Ber-seba af tot het gebergte van 
Efraïm toe, en deed hen wederkeren tot JHWH, hunner vaderen 
God. 5 En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van 
Juda, van stad tot stad. 6 En hij zeide tot de richters: Ziet wat gij 
doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar JHWH; en 
Hij is bij u in de zaak van het gericht. 7 Nu dan, de verschrikking 
van JHWH zij op ulieden; neemt waar, en doet het; want bij 
JHWH, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van 
personen, noch ontvanging van geschenken 

 


